
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

Οδηγίες σωστής ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών εγγράφων  

Μόλις λήξει η περίοδος ενστάσεων, το πληροφοριακό μας σύστημα ανοίγει και υποβάλετε την 

ηλεκτρονική «Αιτηση Εγγραφής»  και στέλνετε τα δικαιολογητικά στο email= 

praktiki.mie@uth.gr 

Α) Θέμα μηνύματος:  «Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης ΤMM 2020» 

Β) Σώμα κειμένου: Ονοματεπώνυμο φοιτητή,  και σε περίπτωση που είστε ανασφάλιστος/η, το 

δηλώνεται σας παρακαλώ. 

Γ) Συνημμένα αρχεία: συνολικά 5 έως 7  αρχεία .  

Τα οποία (ιδανικά σε μορφή pdf) είναι: 

1)1 φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας 

2)1 εκτύπωση Ασφαλιστικής Ικανότητας ( μπαίνω εδώ https://apps.ika.gr/eInsEligibilit y/) 

Ή  αλλιώς  στέλνω τα εξής τρία:  

1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ (μπαίνω εδώ www.amka.gr)   

1 A.M.A – IKA (με την ταυτότητα μου στο Μητρώο στο  ΙΚΑ ζητώ το ΑΜΑ ΙΚΑ μου)   

1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ από το αντίστοιχο ταμείο που είστε έμμεσα 

ασφαλισμένοι (1φορά). Τη βεβαίωση αποκτάτε είτε με φυσική παρουσία στο  αντίστοιχο ταμείο  

ή εναλλακτικά δοκιμάστε και  στο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης-ΑΤΛΑ:  

https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΑΑΔΕ 

ή με τη χρήση κωδικών eIDAS 

Σε περίπτωση ανασφάλιστου/στης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναλαμβάνει για το χρονικό 

διάστημα της πρακτικής και μόνο, την ασφάλιση σας, παρακαλώ δηλώστε στο email σας  

3)1  φωτοτυπία  Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ από την Εφορία , (ή πρόσφατο εκκαθαριστικό) 

Σημείωση: πρέπει να αναγράφεται και  η ΔΟΥ  

4)1 φωτοτυπία IBAN οποιασδήποτε τράπεζας, αρκεί  ο (ενεργός) λογαριασμός σας να είναι    

       α) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ή β) να είστε το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ.  

5) 1 Υπεύθυνη Δήλωση για Καθεστώς Εργασίας  (δεν χρειάζεται επικαιροποιήση από ΚΕΠ) 

*Τα  δικαιολογητικά  έγγραφα  πρέπει  να  είναι  είτε  σκαναρισμένα  (υπάρχουν σχετικά apps για 

το σκοπό αυτό διαθέσιμα σε ANDROID και IOS) είτε σε μορφή ευδιάκριτης φωτογραφίας. 

Παρακαλώ να διπλοτσεκάρετε ότι τα έχετε σκανάρει και αποστείλει όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και να είναι ευδιάκριτα σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 30 ΜΑΡΤΙΟΥ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 - Σε περίπτωση  μη βελτίωσης της 

υφιστάμενης  κατάστασης  στο τομέα της δημόσια υγείας  (COVID-19) θα  δοθεί   παράταση. 

 

https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx

